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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

خالد

خليفة*

فل�سطني �أيقونتي

حين

كنت طف ًال طوقتني ،ك�أبناء جيلي� ،صور فل�سطين كالتمائم من كل حدب
و�صوب :الأغاني ،والمل�صقات ،والق�صائد ،و�صور ال�شهداء .كنت مولع ًا
بالإ�صغاء �إلى ق�ص�ص المحاربين القدماء في جي�ش الإنقاذ الذين يختتمون حديثهم ب�أن
الخيانة هي �سبب هزيمتهم؛ ي�صمتون والدمع في عيونهم ،ويتذكرون بمرارة ،المحارب
المهزوم ،والفر�صة ال�ضائعة لتحرير الأر�ض.
الحق ًا� ،سمعت ق�ص�ص الفدائيين الذين كانوا يفعلون ال�شيء ذاته :يختمون �أحاديثهم
متح�سرين ب�أن الخيانة هي التي جعلتهم ين�سحبون من مواقعهم.
ما �سمعته من المحاربين القدماء والفدائيينُ ،ربط في ذاكرتي بالخيانة التي تعر�ضت
لدي �أي �شك في �أنني لن
لها فل�سطين التي ارتبطت في ذاكرتي بالقدا�سة والطهر .ولم يكن ّ
�أموت قبل �أن �أزورها ،وكان يتراءى لي في الأحالم� ،أنني �أعي�ش في القد�س �أو حيفا.
لكن هذه ال�صورة المتفائلة بد�أت تبهت ،و�شرع ال�شك يت�سرب �إلى داخلي .لم �أكن �أفهم
حين كنت طف ًال لماذا مجزرة تل الزعتر هي التي جرحت وعيي؟ كنت في الثانية ع�شرة
من عمري� ،أجل�س قريب ًا من �إخوتي ورفاقهم الغا�ضبين الذين يناق�شون كل �شيء،
وي�ؤكدون �أنه ال يمكن تحرير فل�سطين من دون تحرير �سورية وم�صر والعراق والبالد
العربية كافة .بعدها فهمت لماذا وقع �أيلول الأ�سود ،وتل الزعتر ،و�صبرا و�شاتيال
وع�شرات المجازر.
ما زلت �أذكر دموعي من دون �أن �أفهم �أي �شيء ،حين بثت �إذاعة ''مونتي كارلو'' خبر
�سقوط تل الزعتر .بعدها ،لم �أعد �أنتظر �سوى المجازر؛ الفل�سطيني طعم دائم لل�صيادين،
وللخونة ،وللقتلة .ال�صور التي ر�أيتها فيما بعد لم �أ�ستطع ت�صورها ،وبقيت في ذاكرتي
تولد حقداً ال يمكن ن�سيانه.
�صورة الجيو�ش العربية التي �ستقطع الحدود وترمي باليهود في البحر �سقطت يوم
زيارة ال�سادات .كانت زلزا ًال �آخر لم ي�ستوعبه الطفل الذي كن ُته .الجيو�ش العربية �أ�صبحت
* روائي و�سيناري�ست �سوري.

امللف

�صورة كرتونية زائفة ،مخادعة؛ الجيو�ش تلك ُوجدت لحماية الإ�سرائيليين ولي�س لتحرير
فل�سطين ،هذه القناعة كانت زلزالي الآخير.
كنت في الثامنة ع�شرة حين �سقطت بيروت .كنت فرداً �ضائع ًا يبحث عن طريق �إليها .ذهبنا
�إلى مكاتب الف�صائل في المخيمات ،قالوا لنا ال نحتاج �إلى رجال ،ثم �أ�ضافوا :اذهبوا �إلى
يبق من
مدار�سكم ،ولن ت�سقط بيروت .لكن بيروت �سقطت ور�أينا مجزرة �صبرا و�شاتيال ،ولم َ
رحيل الفل�سطينيين �إلى المنافي �إ ّال ق�صيدة محمود دروي�ش عن بيروت وتلك الأيام الدامية .ولم
المهرب على كا�سيت ،وهو يعلن'' :بيروت
يبق لنا �إ ّال اال�ستماع �إلى �صوت محمود دروي�ش
َ
ّ
خيمتنا ...بيروت نجمتنا'' .لم �أعد �أ�صدق �أنني �س�أق�ضي حياتي �ضحية لزالزل غير مفهومة .كان
يجب �أن �أنه�ض مع جيلي .وكانت عدميتنا في بع�ض تف�صيالتها ،ت�شبه نفق ًا ر�أينا منه الحقيقة
التي ال يريد �أحد �أن يراها :فل�سطين لن تتحرر �إ ّال �إذا تحررت جميع البالد العربية� ،أو على الأقل
البالد الرئي�سية� ،سورية وم�صر والعراق ولبنان والأردن.
كنت �أ�سخر من خطابات الحكام العرب الذين ما زالوا يبيعون هذه الب�ضاعة ،على الرغم من
�أنهم في الثمانينيات لم يعودوا يحتاجون �إليها؛ لقد ا�ستقرت لهم عرو�شهم ،وبد�أ االنحدار
الكبير .لكن فل�سطين كانت ب�ضاعة مجانية تثير الحما�سة والخيال ،وما تب ّقى من ذكرى كرامة
دا�ستها �أحذيتهم .كانوا ي�شددون في نهاية كل م�ؤتمر قمة على ذكرى فل�سطين وثوابتهم
تجاهها ،فهذا �شيء غير مكلف :لن يحا�سبهم �أحد ،ولن ي�س�ألهم في الم�ؤتمر المقبل ماذا فعلتم
لفل�سطين؟ �أردد في نف�سي �أنه �سي�أتي يوم تخرج فيه فل�سطين من دائرة التبادل ك�سلعة ،وتفقد
رونقها ،و�سيخرج ما تحت الطاولة �إلى فوقها ،وينتهي كل �شيء .تبقى لنا قد�سنا وبحرنا
وبرنا ،وتبقى لهم خياناتهم.
ّ
كان وعينا كجيل يقف في منت�صف الطريق؛ ل�سنا مت�شائمين وال متفائلين .نعرف �أن هذا
لي�س زمن فل�سطين� ،إنه زمن خيانتها .لكن لم نفقد الأمل ،على الأقل �أنا لم �أفقد الأمل بتحرير
يبق لنا
فل�سطين .والأمر الرائع �أننا �شككنا في كل ما يقوله الحكام ،ولم ن�صدق �أحداً منهم ،ولم َ
�إ ّال تكفين �شهدائنا ومنا�ضلينا الذين بد�أنا نتريث في تعليق �صورهم وتحويلهم �إلى �أيقونات
في قلوبنا .يحق لنا �أن نتريث بعد كل ما حدث من خيانات وبيع و�شراء ،واعتبار فل�سطين ك�أي
ورقة ممكن اللعب فيها على طاولة قمار .لكن فل�سطين لم تفقد �ألقها ،بقيت �أيقونتي المقد�سة،
ويكفي �أن يردد �أحد ا�سمها لأجرح �إ�صبعي  ،و�أمزج دمي بدمه ،و�أعتبره �أخيّ � .أما بعد الربيع
العربي الدامي ،فلم يعد هذا كافي ًا :بعد �أن ت�ضاعفت م�أ�ساتنا ..وبعد �أن ر�أيت رفاق ًا ي�صفقون
لخونة فل�سطين ،ويدعمونهم ،ويعتبرون �أن الكالم يكفي ،وبعد �أن لم يعد هناك �أحد يجيب عن
�س�ؤال :هل ت�صدق َمن دمر فكرة فل�سطين عبر احتكارها؟ كان ذلك هو الزلزال الأخير الذي �صنع
هذه الفو�ضى كلها.
كانت حافة الوعي قا�سية تنذر بال�سقوط ،لكني �أعتبر نف�سي محظوظ ًا ب�أنني ما زلت �أتحدث
عن حلمي ك�أنه لم ُيخد�ش .رفاق لي �صدقوا �أننا � ّأمة �ستبقى خارج التاريخ �إلى الأبد ،وبحثوا
عن خال�صهم الفردي في الت�صالح مع فكرة وجود �إ�سرائيلي لطيف يمكن التعامل معه.
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كنت في الثانية ع�شرة من عمري حين بد�أت �أ�شكك في كل ما تقوله الأنظمة عن تحرير
ود المحتلين ال�صهيونيين مثلما فعل
فل�سطين ،و�أنتظر تقاطر الحكام العرب كلهم �إلى خطب ّ
النظام الم�صري ،و�إلى ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية .انتظرت هذه اللحظة التي كان يجب �أن
تتكرر في ذلك الوقت ،قبل الثمانينيات وح�صار بيروت في �سنة  ،1982لكنها ت�أخرت �إلى
�أيامنا هذه ،و�أ�صبحت �إ�سرائيل دولة �شقيقة لبع�ض الحكام العرب ،والقدي�س الحامي لحكام
�آخرين من خطر ال�سقوط وال�سحل على �أدراج الق�صر الجمهوري �إلى المحاكم.
من هنا ،ومع الربيع العربي بد�أت حكاية فل�سطين الحقيقية� ،أي ال�سير على طريق التحرير؛
من هذه اللحظة التاريخية ال�شديدة المرارة والق�سوة ،مع �صرخة البوعزيزي المدوية التي ظن
الجميع �أنها لن تنفلت في الف�ضاء الوا�سع وتقلب عالي الأمة العربية �إلى �سافلها خالل �أ�شهر
قليلة.
مع هذه اللحظة التاريخية ت�ساقطت قالع الوهم التي ارتفعت �أ�سوارها على جماجم �شعوب
دفعت �أثمان ًا باهظة من حياتها ،ومن �أملها ،ومن �آالمها ،ول�سبعين عام ًا ،لتغ ّذي وح�ش الوهم
الم�سمى جيو�ش ًا و�أنظمة عربية معادية لإ�سرائيل.
ما زلت �أفكر في عمري الذي �ضاعت �أغلبية �أعوامه في العي�ش مع الخونة ،ولذلك كانت
�أعوامه الثمانية الما�ضية هي حياتي الحقيقية التي ع�شتها .فيها ا�ستعدت تلك اللحظة التي
توهم فيها الحكام العرب جميع ًا ،وما ي�سمى دول الطوق ب�صورة خا�صة� ،أنهم �أتموا المهمة
ّ
المقد�سة بت�صفية الق�ضية الفل�سطينية حين كانت البواخر تنقل ما تب ّقى من مقاتلين �أ�شداء �إلى
نلوح
تون�س واليمن وقبر�ص ،بعيداً عن الحدود .كنا ،في حينه ،ال نملك �إ ّال الدموع والأمل ونحن ّ
لهم ،لكن في اللحظة الباردة كانت تنمو لحظة �أُخرى ،وهي �أنهم ،على الرغم من كل �شيء ،لم
يقتلوا الفكرة ،ولن ي�ستطيعوا قتلها.
ع�صية على الإم�ساك .انتهت �أزمنة الخيانة،
تحولت فل�سطين في الأعوام الما�ضية �إلى فكرة
ّ
والت�ستر وراء ال�شعارات ،والنفاق ،والكذب ،وبيع دم ال�شهداء تحت الطاوالت .انتهى زمن
الأنظمة الحامية لإ�سرائيل ،وبد�أ زمن �آخر لن ت�ستطيع �إ�سرائيل وحلفا�ؤها الإم�ساك به� .ستكون
فيه �إ�سرائيل بلداً مك�شوف ًا ،وخالل الأعوام القليلة المقبلة �ستنتهي حرب ال�ضفاف .بقايا الأنظمة
كلها ،ومعها حلفا�ؤها من �أحزاب وميلي�شيات احترفت الكذب عبر عقود� ،ست�سير بتثاقل الآن
�إلى حيث �إ�سرائيل� :سي�صير الواحد منها بلداً يجهد نف�سه ليحافظ على �أمنه ،ولن يعرف من �أي
منعطف �سيخرج العدو ،لأن العدو لي�س مجموعة جيو�ش منظمة يخطب قادتها طوال �أعوام
مهددين العدو بحرب �شاملة ،وفي الخفاء ُتعقد اتفاقيات تن�ص على قبول توريث الحكم
لل�سالالت في مقابل االكتفاء بالحرب ال�صوتية .وال هو مجموعة �سيا�سيين ينتزعون الت�صفيق
وارتدوا �إلى
في �أروقة الأمم المتحدة كلما نق�صت �شعبيتهم� ،أو ارتكبوا مجزرة� ،أو نهبوا بالدهم
ّ
�أ�شكال حكم بدائية وع�شائرية من زمن ما قبل الدولة� .ستكون �أنظمتهم مجموعة محميات من
الدول الدائمة الع�ضوية في مجل�س الأمن التي تبيع نفوذ الأمم المتحدة ،وتقت�سم العالم فيما
بينها .طبع ًا ،ال يخفى على �أحد �أن الواليات المتحدة ت�أخذ الح�صة الكبرى من ريع هذا الت�شبيح

فلسطين أيقونتي

امللف

الذي لن يتوقف قريب ًا ،تاركة الفتات ل�سائر الدول الأربع
الآن �ستتو�ضح ال�صورة ،ولن تكون فل�سطين �إ ّال مثلما كانت :ق�ضية جميع الب�شر في �أي
مكان :الفل�سطيني الطريد ،وال�شهيد الموجود �أي�ض ًا في كل مكان� .س�أتخيل ال�صورة التالية بعد
ع�شرة �أعوام :ديكتاتور عربي يريد توريث الحكم لأحد �أبنائه ،وفي خطبة الوداع يهدد �إ�سرائيل
ويتباكى على فل�سطين ،في م�شهد كوميدي ال يختلف عن �أي م�شهد في م�سرحية تجارية هزلية
ُتعر�ض وقت الظهيرة �أمام جمهور يرتاد �صالة الم�سرح كي يحتمي من القيظ ،ويلتهم �أكيا�س
البو�شار .هذا بحد ذاته ا�ستعادة لجالل الق�ضية ولجوهرها ،و�إعادة الق�ضية �إلى �أهلها ،و�إلى
�شهدائها ودمهم الذي لن يذهب هدراً ،مهما تبلغ دناءة الم�شهد المرئي حالي ًا.
تجول الإ�سرائيلي في بع�ض الدول العربية؛ لم يعد
في الأعوام القليلة الما�ضية ،لم يعد �سراً ّ
�سراً الحديث عن عالقات تربط هذه البالد بحكام تل �أبيب؛ لم يعد �سراً حجم الم�شاريع التي
يروج لها تحت م�سمى التعامل الح�ضاري مع الآخر ،ك�أننا نحن الذين نهبنا بيوت الفل�سطينيين
َّ
حولنا �شعب ًا كام ًال �إلى الجئين ،ونحن الذين قمنا
الذين
نحن
أننا
�
ك
عليها؛
وا�ستولينا
آمنين،
ال
ّ
بتهجير اليهود العرب لدفعهم �إلى العي�ش في الأر�ض المحتلة .ال ُيخفى على �أحد حجم الترب�ص
بكل َمن يريد تنظيف البيت من رائحة الخونة وم�ستثمري الق�ضية.
�أ�صبحت ال�صورة وا�ضحة :انتهى هذا النفاق الذي احتملناه �سبعين عام ًا ،ودفعنا ثمنه
تدمير �أكثر من �أربع دول عربية كي ال ت�شهد لحظة حرية .انتهى اللعب تحت الطاوالت ،ولن
ي�ضير فل�سطين خ�سارة جميع ه�ؤالء المرتزقة ،الخونة؛ لن ي�ضيرها �أن تعود ،مثلما هي دائم ًا،
ق�ضية �أهلها ،و�أولئك الذين دفعوا �أثمان ًا ال يمكن تخيلها .دقت �ساعة الحقيقة ،و�إ�سرائيل
�ست�صبح مك�شوفة الظهر؛ كل �أمل ينمو في بلد عربي �سيقابله تهدم حجر في هذه الأ�سطورة التي
ُتدعى �إ�سرائيل ،وكل خطوة تح�صل عليها هذه ال�شعوب ،يقابلها على المدى المنظور �أمل ينمو
ببطء .كان يجب �أن نفهم جميع ًا �أنه ال يمكن تحرير فل�سطين من دون ك�شف اللثام عن الخونة
الذين منعوا تحريرها ع�شرات المرات ،كما يجب �أن نفهم �أن فل�سطين لم تكن يوم ًا �إ ّال لأهلها
ولنا ،نحن الذين دف ّنا �أبناءنا ور�أينا الأقنعة تت�ساقط ،وع�شنا مع الذئاب في الوكر نف�سه.
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